Verslag Algemene
Ledenraadsvergadering
d.d. 25 mei 2019
in Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem
Aanwezig bestuur:
M. Baas, bestuurslid
F. van der Veer, bestuurslid
E. van Vessem, bestuurslid
B. Vos, bestuurslid
T. Wingelaar, bestuurslid
J. de Vries, voorzitter
Aanwezig bureau:
A. ter Bille, verenigingsondersteuning
A.v.d. Brink, management assistent/financiën - notulist
D. van Santen, beleidsmedewerker
L. Struik, online marketeer
W. Verdonk, opleidingen
T. Visser, ledenadministratie
A. de Vries, directeur
M. Wiendels, opleidingen/webmaster
Afmeldingen:
OWSV Diemen
OSV Deurne
De Waterman
BOV Aquafauna
OSC Moby Dick
Dutch Freedive Association
David Wassing Dosa
Peter Engels
Jo van Schalen
Bertus Bleiji

Verenigingsafgevaardigden volgens presentielijst: 59
Aantal vertegenwoordigde verenigingen: 36
Aantal uit te brengen stemmen: 282
Aanwezig aantal uit te brengen stemmen: 111

1. Opening
Jack de Vries, voorzitter, opent de vergadering om 10.30 uur en heet alle aanwezigen van
harte welkom.
Jack meldt zijn afscheid als voorzitter van de NOB. Hij kan afscheid nemen van de NOB met
de wetenschap dat het goed gaat met de NOB. De gewijzigde persoonlijke omstandigheden
waren de aanleiding om alle nevenfuncties neer te leggen. Jack spreekt zijn dank uit aan
medebestuurders en bureaumedewerkers voor de flexibiliteit die het mogelijk maakte zijn
functie te blijven uitoefenen binnen de NOB.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
Op het moment van deze vergadering vind ook de opheffingsvergadering van de ASA
plaats. We hopen alle ASA-leden voor de NOB te kunnen behouden.
3. Verslag ALV 23 juni 2018
Gertjan Eg vraagt om zijn naam juist te noteren.
De notulen worden zonder verder opmerkingen vastgesteld.
4. Terugblik NOB-activiteiten
De Powerpoint presentatie is als bijlage bijgevoegd.
Vanuit de zaal komt de vraag hoeveel leden de gemiddelde vereniging gemiddeld heeft.
Erik van Vessem: De grootste vereniging is ASA, die vandaag waarschijnlijk opgeheven
wordt. De kleinste vereniging zal rond 10 leden hebben. Het belangrijkst is dat een
vereniging de leden kan faciliteren, dat bepaalt voornamelijk de grootte van de vereniging.
Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: In de leeftijdsopbouw zien we dat we over een jaar of
10 een behoorlijke uitstroom zullen hebben. Ook het aantal commerciële duikscholen is
met 30 % gedaald. We zijn zelf actief met ledenwerving, maar nieuwe leden zijn
voornamelijk 45+. Mensen onder de 30 kennen de NOB niet, wel PADI. En duiken moet nu
en hier. Jammer dat de commerciële duikscholen teruggelopen zijn, deze zouden deze
behoefte kunnen vervullen.
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Erik van Vessem: Duikscholen binnen de NOB zijn niet de graadmeter. Alle commerciële
activiteiten in de duikwereld staan onder druk. Er wordt gewerkt aan initiatieven om onze
naamsbekendheid groter te maken, ook bij andere doelgroepen. En ook binnen de
verenigingen kunnen duikers in een kortere tijd worden opgeleid, de vraag is alleen of de
verenigingen dit aankunnen. Ook het bestuur zal in november weer brainstormen over hoe
we nieuwe aanwas van onderaf kunnen creëren en onze naamsbekendheid vergroten.
Merlin Bruins van Cyana Boxtel: In de grafiek zie je in 2010 een steile toenamen van de
leden. Wat is er in 2010 anders geweest dan de 10 jaar daarna.
Jack de Vries: Er missen wat jaren, feitelijk is het dezelfde berg die je naar rechts ziet
verschuiven.
Ton Put, Heiduikers: Hoeveel leden heeft ASA?
Erik van Vessem: ASA heeft ongeveer 1000 leden. We zijn met ASA in gesprek en het
bestuur van ASA doet haar best om de ASA-leden soepel NOB4U lid te maken en deze
leden voor de NOB te behouden. Het ASA bestuur heeft de indruk dat de meeste leden dat
ook willen. We blijven hierover in gesprek.
Ton Put, Heiduikers: Vorig jaar was er een discussie over NOB4U met ASA. Heeft dat
hiermee te maken of staat het er los van?
Erik van Vessem: We hebben een aantal weken geleden met het bestuur van ASA
gesproken. Op de enige activiteit die jaarlijks georganiseerd wordt door ASA (duiken, ALV
en eten in Zeeland) komen structureel ongeveer 20/30 mensen. Uit dit groepje moeten ook
de bestuursleden komen. Er zijn nu twee bestuursleden aftredend en hier zijn geen nieuwe
bestuursleden voor gevonden. Het ASA-bestuur is tot de conclusie gekomen dat deze
vereniging niet meer levensvatbaar is.
Erik van Vessem, Binden van duikers: Duikspotter is een product van de lange adem. Er is
een groep duikers die wij nog niet kennen en die we via andere kanalen proberen te
benaderen. Er is hard gewerkt aan de content en de inlogprocedure.
Lezersreizen: we zoeken naar andere manieren om duikers aan ons te binden, niet meer
alleen via verenigingen omdat niet alle duikers perse via een verenging te binden zijn.
Erik van Vessem, Sport: De commissies Onderwaterhockey en Vinzwemmen organiseren
zelf de sport, in nauw overleg met het bureau. Zij ondervinden dezelfde problemen als de
duikverenigingen: hoe kunnen we groeien? Hoe promoten we onze sport? Er blijft aandacht
nodig om deze sporten te behouden.
Freedivers zijn 3 jaar geleden als vereniging DFA aangesloten. Zij aan het zoeken naar hun
plek binnen de NOB. We blijven met hen in overleg over hoe verder te gaan.
Thijs Wingelaar, Veiligheid: Afgelopen week waren er drie duikongevallen in Nederland; dat
onderstreept de waarde van veiligheid binnen de duiksport/NOB. De Richtlijnen voor Veilig
Duiken worden herzien, hopelijk wordt dat volgend jaar afgerond.
Er is momenteel nog een negatief duikadvies op de Serpent, Staatsbosbeheer is bezig met
de aanbesteding voor de wijzigingen die aan het wrak moeten worden aangebracht.

Verslag ALV 25-05-2019 Papendal Arnhem

We hebben met de beroepsvissers, die uiteindelijk oudere rechten hebben dan wij, een
overeenkomst dat zij vistuig weghalen als deze op duikplekken liggen. Zij zullen de fuiken
niet plaatsen op voorspelbaar drukke weekenden. Onze tegenprestatie is dat wij de netten
niet zullen vernielen. Dit is vernieling, strafbaar, gevaarlijk i.v.m. de aanwezige lijnen, en
heel vervelend voor de vissers.
Voor het onderzoek van Rob van Hulst is van 500 duikers input verzameld over de
gezondheidsstatus. Deze data zal de komende maanden worden verwerkt en tot een
conclusie leiden. Is de steeds ouder wordende duiker een probleem of niet? Zo ja, hoe
groot is het probleem en wat kunnen we er aan doen.
5. Jaarverslag 2018
a. Benoeming FC/ Advies Financiële commissie
Jack de Vries: Hans Belde en Han van Helmond hebben zich de vorige vergadering gemeld
als leden van de FC. Zij hebben al meegedraaid in de commissie en de gesprekken, maar
moeten nog formeel worden benoemd.
De Ledenraad stemt hier bij acclamatie mee in.
Gertjan Eg: Er is uitgebreid overleg met het bureau en de penningmeester geweest over de
procedures en hoe de financiële zaken in elkaar zitten. We kijken niet naar het lopende
jaar, maar we hebben hier wel over gesproken en we hebben hier ook afspraken over
gemaakt.
Een van de bevindingen is dat de accountant een andere rekenmethode heeft om te
bepalen wat de waarde was van de voorraad van de webshop. Dit is een conservatievere
manier om naar de voorraad te kijken en ons advies is om dat over te nemen.
Ook is er stil gestaan bij de verantwoording die de NOB heeft als eigenaar van het pand
waarin het Sportcluster gehuisvest is. Er vindt onderhoud plaats en er is een
onderhoudsplan gemaakt. Ook is er gesproken over energiebesparingsmaatregelen.
Mike Kuijpers, Duikteam De Kaaiman: Bij personeel staat de opleidingsfunctionaris in 2020
op nul. Komt de opleidingsfunctionaris te vervallen?
Erik van Vessem: De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in het vernieuwen van de
opleidingsmaterialen. De opleidingsfunctionaris is nu uit de begroting gehaald. Dat is een
visie vraagstuk; hoe gaan we om met het vernieuwen van onze opleidingen en wanneer. We
moeten nog vaststellen of we dit projectmatig of structureel gaan invullen.
Erik van Vessem: Het is goed dat we een nieuwe financiële commissie hebben, Paul en
Gerben hebben dit heel lang gedaan. Dit jaar hebben we kennis gemaakt en de processen
doorgenomen met de nieuwe leden. Het is goed om afspraken te hebben over onverwachte
mee- of tegenvallers in het lopende jaar. De financiële commissie is meer dan een
kascontrole commissie, onze FC kijkt mee naar ons beleid. De aanbevelingen van de FC
hebben we allemaal ter harte genomen en voor een groot deel overgenomen.
Jack de Vries: De accountantsverklaring is inmiddels ook afgegeven en dus aanwezig.
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b. Decharge van het bondsbestuur
De Ledenraad verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2018.
6. Jaarplan, Contributiebesluit 2020 en Begroting 2020
a. Jaarplan 2020
Bert Vos, Duikwater: Het komende jaar moet een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld
worden en daarin zal onze inzet voor het beschermen, behouden en versterken van de
onderwaternatuur extra aandacht krijgen.
Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: Bij STIMON ontstaan er problemen door de bouw van
windmolenparken in de Noordzee waardoor delen worden afgesloten en wrakken
onbereikbaar worden. STIMON trekt op met de professionele vissers die ook met deze
problemen worden geconfronteerd.
Bert Vos: In de windmolenparken spelen velen belangen, we zullen dit zeker in de gaten
houden en volgen.
Marleen Baas, Verenigingsondersteuning: Uit de enquête komt naar voren dat de
verenigingen zich willen richten op de sfeer en cultuur binnen de eigen vereniging, met 54
%. Op de tweede en derde plaats komt ledenbehoud en -werving. Verenigingen geven aan
hierbij ondersteuning van de NOB te willen. Een groot aantal verenigingen ziet de toekomst
somber in, dat is zorgelijk.
Een Team Mental coaching zal worden opgezet, vooral om de omgeving van de
betrokkenen te ondersteunen na een incident of ongeval bij duikers, naar voorbeeld van de
NELOS.
Paul Horsthuis, Neptunes: spreekt complimenten uit voor de ondersteuning die ze hebben
gehad bij de invoering van AVG en VOG, om dit zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Dit
wordt ondersteund met applaus.
Mark Mestrom, OWSV Cyana: Er is weinig aandacht voor jeugdbeleid bij de verenigingen. Is
er onderzocht waarom de jeugd zo achterblijft?
Frans van der Veer komt hier later op terug in zijn presentatie.
Sander Louvet, OSV Piranha Geldermalsen: We hebben een actieve jeugdafdeling, maar bij
de overgang van de jeugd van 8-14 jaar naar het duiken is het lastig om de leden vast te
houden. Er is behoefte aan activiteiten om dit aantrekkelijk te houden zoals b.v. freediven
opzetten en de al genoemde onderwaterhockey.
Frans van der Veer, Opleidingen: Er wordt nog gewerkt aan een aantal vernieuwingen, o.a.
van de instructeursopleidingen, en aan de 3*plus opleiding. Op dit moment zijn de
vernieuwde opleidingen niet gecertificeerd, het streven is om alle opleidingen binnen de
ISO normeringen te laten passen. ScubaFishual is een vervolg op ScubaDoe, waarbij d.m.v.
VR-brillen en een bijbehorend lesprogramma jeugd op de basisscholen kan kennismaken
met duiken en onderwaterleven.
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De NOB werkt samen met de NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid) om het
snorkelprogramma te integreren in de zwemopleidingen en de programma’s op een lijn te
brengen. Het streven is om dit in 2020 uit te rollen zodat de snorkelopleiding kan worden
aangeboden na de zwemdiploma’s A/B/C. Hiermee hebben we toegang tot alle
zwembaden. Ook de KNZB (training westrijdzwemslagen) en de Reddingsbrigades zijn
betrokken bij uitbreiding van het pakket.
Een aantal verouderde specialisaties zal worden gemoderniseerd.
Lies Bossink, Tyros: In Enschede gaat het Sportzwembad weg op termijn, Lies zal deze info
gebruiken in het overleg met de beheerder van het zwembad over de toekomst.
Thijs Wingelaar, Veiligheid: De Medische commissie start een onderzoek over nut en
noodzaak van de medische keuringen.
Het drenkelingendetectiesysteem project is stille dood gestorven, vermoedelijk zal dit niet
meer opgepakt worden.
De vernieuwing van de Richtlijnen voor Veilig Dduiken zal in 2020 afgerond worden.
De DOSA ziet een stijgende lijn in de meldingen, er is meer meldingsbereidheid. Afgelopen
jaar waren er 77 meldingen waarvan 31 van sportduikers. Het grootste deel heeft te maken
met of medische problemen of opleidings- en procedurefouten. Conclusies waren: de
buddycheck blijft vaak achterwege, procedures worden te weinig geoefend, duiken met
nieuw/onbekend materiaal zonder daar eerst in vertrouwde omgeving mee te oefenen.
Blijf ook de ongevallen melden!
Gertjan Eg, Blue Marlin: Hebben de voorvallen te maken met de aanpassingen van de
afgelopen jaren in de opleidingen?
Thijs Wingelaar: Hier is niet op deze manier naar gekeken, maar nu het aantal meldingen
toeneemt wordt zeker gekeken welke verbanden hieruit te halen zijn.
Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: Heeft een lezing van de NVD gehad, zeer aan te bevelen
om hier een verenigingsavond voor te organiseren.
Erik van Vessem: Ledenbinding: Subsidies zijn cruciaal om verbeteringen te kunnen
realiseren en nieuwe plannen uit te voeren zoals Duikspotter. Online marketing wordt
breed ingezet om onze naamsbekendheid te vergroten en NOB verenigingen te promoten.
Bij niet bij de NOB aangesloten clubs bestaat steeds meer interesse voor aansluiting bij de
NOB, zij zien steeds meer de meerwaarde van de NOB en geven vaak aan dat de kosten van
hun eigen organisatie veel hoger liggen.
Wij hebben volume nodig om als organisatie wat te kunnen betekenen voor de duiksport,
Samen staan we sterker!
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Erik van Vessem, Sport: Onderwaterrugby heeft het verzoek gedaan om erkend te worden
binnen de NOB. Er is hen gevraagd om een plan aan te leveren hoe de sport te organiseren.
Met Onderwaterhockey en Vinzwemmen blijven we in overleg hoe we die sporten met
elkaar kunnen vergroten. De Freedivers hebben middels de DFA ook hun plek binnen de
NOB. Zij zien ook de meerwaarde van NOB en we blijven in overleg over mogelijkheden
voor samenwerking.
John Geurts, Albatros: Europees gezien komen de sporten ook moeilijk tot ontwikkeling,
binnen Europa worden steeds meer competities met een aantal landen opgepakt. Dit kan
ook voor Nederland een oplossing zijn om niet nationaal maar regionaal te organiseren.
Erik van Vessem: In NL worden Open NK’s georganiseerd en hier nemen al een heel aantal
deelnemers uit omringende landen aan deel.
Willy Peeters, Duikteam Eindhoven vraagt naar de positie van OW voetbal, het NK bestaat al
een aantal jaren.
Erik van Vessem: Het initiatief moet bij de verenigingen vandaan komen, wij willen dan
graag met de initiatiefnemers in overleg om te kijken wat de kansen zijn en waar wij
kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van de sport.
Gertjan Eg: De NOB profileert zich steeds meer als natuurorganisatie in
belangenbehartiging en activiteiten. De transitie in de mobiliteit vraagt dat we meer
elektrisch gaan rijden en dat er ook laadpunten komen op de duikplekken.
Bert Vos: zal dit meenemen bij de lobby in Zeeland en onder de aandacht brengen.
b. Contributiebesluit en Begroting
Erik van Vessem: In 2018 was er een behoorlijk positief resultaat, maar we moeten een
aantal jaren vooruit kijken. Wat gebeurt er met subsidies en contributies, en is het nodig
om contributiebesluiten te nemen.
Er zijn geen vragen over de begroting.
Mike Kuijpers, Duikteam de Kaaiman: Er is een dalende trend in de leden, wat voor
consequenties kan dat hebben voor de leden?
Arjan de Vries: De indexering corrigeert nu nog de terugloop in de leden die we nu hebben.
Dit geldt voor 2018/2019/2020.
Erik van Vessem: We kijken strak naar de kosten die we maken, als we daar wat kunnen
winnen blijft de begroting in balans.
c. Advies financiële commissie
Gertjan Eg, FC: De indexering is destijds afgesproken om niet elke paar jaar discussie te
hebben over de contributietarieven. De indexering is bedoeld om de oplopende kosten als
gevolg van de inflatie te compenseren. Als we minder inkomsten krijgen moeten we ook de
uitgaven goed bekijken, dit wordt gedaan. Het is belangrijk om steeds te kijken of je wat je
wilt uitvoeren ook uit kan blijven voeren.
Het contributiebesluit en de begroting zijn in lijn met de afspraken en de FC geeft het
advies aan de vergadering om de begroting goed te keuren.
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Het contributiebesluit wordt bij acclamatie vastgesteld
De begroting wordt bij acclamatie vastgesteld, met dank aan de bijdrage van de FC.
Ferry van Dorst arriveert vanuit de eindvergadering van ASA. Hij meldt dat hierin is
besloten tot opheffing van ASA, met een goede voorziening om zoveel mogelijk leden te
behouden voor de NOB. Door inzet van bestuur ASA en het bureau kan dit probleemloos
verlopen.
7. (Her)benoeming bestuursleden
Jack de Vries is aftredend en niet herkiesbaar, Erik zal interim voorzitter zijn totdat een
nieuwe voorzitter is gevonden. Er wordt een profiel opgesteld voor de nieuwe voorzitter.
Frans van der Veer is herkiesbaar, er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Frans wordt bij
acclamatie benoemd voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
Erik van Vessem neemt het woord en bedankt Jack. We zullen Jack missen als voorzitter,
maar we hebben begrip en respect voor het besluit en je inzet voor de NOB. We hebben je
leren kennen als openhartig, humoristisch, scherp, en als Ajax fan. Dank voor je inzet om
de NOB bij NOC*NSF op de kaart te krijgen, bij de discussie over de verdeling van de Lotto
gelden waarbij het belang van kleine bonden door jou werd bewaakt, en dat je jouw
netwerk voor hebt opengesteld. Dank je wel.
Applaus vanuit de zaal.
Jack de Vries: Dank voor mooie woorden en applaus. Veel mooie ervaringen bij allerlei
activiteiten, de dagen bij het WK Onderwaterfotografie in Zeeland in 2015 waren heel
bijzondere dagen, met alle vrijwilligers en bureau en bestuur waarbij de NOB goed op de
kaart is gezet internationaal. Hopelijk kunnen we met alle nieuwe activiteiten nieuwe
duikers aan ons binden, ons inzetten voor de natuur en de belangen van duikers
behartigen.
De NOB kan zich gelukkig prijzen met een geweldig bestuur en bureau, en krachtige
verenigingen.
8. Leden van Verdienste
Jack de Vries: Het is ook belangrijk om de vrijwilligers die zich inzetten in het zonnetje te
zetten, er is een oproep gedaan om voordrachten bij ons aan te melden.
Ron Lemmens is als ex-secretaris van de Veiligheidscommissie voorgedragen als Lid van
Verdienste vanwege zijn jarenlange inzet. Hij wordt toegesproken en bedankt en krijgt de
oorkonde en bloemen overhandigt.
Ellen Focke en Kees Verhoeven zijn voorgedragen als Lid van Verdienste vanwege hun inzet
in de Examencommissie nadat zij in 2011 docent zijn geworden binnen de NOB. Zij zijn nu
nog steeds actief, maar nu in werkgroepen binnen de Opleidingscommissie. Zij worden
toegesproken en bedankt, en krijgen de oorkonde en bloemen overhandigd.
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Wim Breeman kan niet aanwezig zijn, hij zal op een later moment zijn oorkonde behorende
bij Lid van Verdienste in ontvangst nemen.
NOB-Erepenningen
Willem Jan Ooijen van OWSV Gaviiformes is door de vereniging voorgedragen voor de NOB
Erepenning. De penning en bloemen worden overhandigd.
Ferry van Dorst is voorgedragen voor een NOB-erepenning vanwege zijn inzet voorde NOB,
voor het technisch duiken, als bestuurder van ASA en als lid van NOB FC. De penning en
bloemen worden overhandigd.
9. Sluiting
John Geurts: De 3*-instructeursopleidingen zijn nog steeds niet ingevuld, we lopen
wel achter bij de rest van Europa. John verzoekt het bestuur dit op te pakken.
Frans van der Veer: We zullen het meenemen en hier een plan voor maken.
John Geurts merkt op dat we een aantal jaren geleden de NOB wilden profileren als de
bond van alle duikers. John vraagt het bestuur om het idee van de NOB voor alle
duikers weer uit de kast te halen gezien de huidige ontwikkelingen.
Erik van Vessem: Het onderwerp ‘NOB voor alle duikers’ is misschien minder
prominent op de agenda geweest, maar we betrekken bij onze acties bij b.v. behoud
van duikplekken ook de commerciële clubs, we zijn het zeker niet vergeten, maar we
zullen kijken of we er nog meer mee kunnen doen.
Bert Vos: merkt op dat hij in land zeker merkt dat bij duikers die opgeleid zijn via een
andere organisatie steeds meer het besef bestaat dat zij daarnaast ook heel goed
aangesloten kunnen zijn bij de NOB via NOB4U.
Erik sluit om 12.30 uur de vergadering, dankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt alle
aanwezigen uit voor de lunch.
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